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Jednání Rady 
Ve středu 26. března od 19:10 proběhlo v sídle ČAAF jednání Rady. Barbora Světlíková a Jan 
Šesták byli z jednání omluveni, Filip Kacerovský se dostavil v 19:35, Michal Rosíval se 
jednání zúčastnil přes Skype konferenci, zbývající členové byli přítomni osobně. Konec 
jednání v 20:10. 
Jednotlivé body jednání 

• Prioritní termín finále ČLAF A je úterý 15. července. 
• Propozice ČLAF 2015 budou obsahovat následující omezení pro sedmičkové týmy – na 

sezónní soupisku lze zapsat neomezený počet juniorů (hráči narození v letech 1996 až 
1998) a nejvýše 25 starších hráčů (tzn. ročníky 1995 a starší). Starší hráče lze během 
sezóny nahrazovat, půjde však o nevratnou náhradu (tzn. nahrazený hráč se už do týmu 
nemůže vrátit).  

• Příští jednání Rady se bude konat ve čtvrtek 24. dubna od 19:00. 
 
Nesoutěžní zápasy 
I pro nesoutěžní zápasy platí povinnost vytvářet zápasové soupisky. Jejich podoba není 
standardizovaná, nutnými náležitostmi jsou jména a čísla hráčů a jméno a podpis hlavního 
trenéra. 
 
Odměny rozhodčích 
Vzhledem ke změnám v legislativě rozhodlo Předsednictvo o navýšení odměn rozhodčích o 
100 korun. Tato částka navyšuje základní (minimální) odměnu, která nově bude 500 korun. Na 
výši kvalitativní složky se nic nemění a zůstává 800 korun (maximální odměna se tedy zvedá 
na 1300 korun). 
Tyto odměny se budou krátit o srážkovou daň ve výši 15 procent, odměny se budou vyplácet 
v režimu dohody o provedení práce. 
Stejným způsobem bude ČAAF vyplácet i další odměny tohoto typu. 
 
Konec nesoutěžního období 
V sobotu 29.3. (ve 23:59) skončí nesoutěžní období ČLAF. 
Poplatky během nesoutěžního období: 

• Registrace nováčka: 100 
• Domácí přestup hráče: 100 
• Domácí přestup nehráče: 100 
• Hostování: 100 
• Mezinárodní přestup: 0 
• Navýšení členského příspěvku hráče, který mezinárodně přestoupil: 0 

Poplatky během soutěžního období: 
• Registrace nováčka: 100 
• Domácí přestup hráče: 1000 
• Domácí přestup nehráče: 100 
• Hostování: Nelze provést (lze provést pouze přestup) 
• Mezinárodní přestup: 0 
• Navýšení členského příspěvku hráče, který mezinárodně přestoupil: 1000 

 
Scoreboard 
Vzhledem k financím ČAAF vlastní scoreboard před sezónou 2014 zakupovat nebude. Může 
se tak však stát v průběhu sezónu nebo po ní (před sezónou 2015). 



 

Zprávy ČAAF 

 
Finále ČLAF B 
Pořadatelem finále ČLAF B bude vítěz základní části ČLAF B. 
 
Souhlas garantů 
Všem nahlášeným garantům byla odeslána výzva k vyjádření souhlasu. Na vyjádření souhlasu 
mají garanti lhůtu do konce března. 
18 týmů (resp. příslušní garanti) už mají splněno, 5 týmů zatím souhlasy garantů neobstaralo, 
konkrétně to jsou Black Panthers, Blades, Bucks, Rangers a Zvolen. 
 
 


